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:قـة حقائـــــــــــــورق

غزة األطفال عرضة لالنتهاكات وبحاجة للحمایةصیادو
فیها الصید التي یسمح لهم بمساحة التحدیدمن خاللصیادین الفلسطینیینتضییق الخناق على القوات االحتالل اإلسرائیليتواصل

كما تواصل قوات .ألسرهمالكریمة ویحرمهم من توفیر لقمة العیش لهمعمممارسةمنع الصیادین منی، ماثالثة أمیال بحریةوتحصرها في
في إطالق النار والمتمثلة،ةنظمالماعتداءاتها االحتالل 

یذاءهم واعتقالهم وطردهم من أماكن على الصیادین ٕ وا
.وتخریب معداتهمعملهم

من في قطاع غزة من الفئات األكثر فقراً الصیادونعتبر یو 
انیة في قطاع غزة، حیث بلغت نسبة بین المجموعات السك

بذلك بما نسبته، مرتفعة 2010خالل العام % 90الفقر 
الحصار حیث دفع،20081عن نظیرتها في العام% 50

في و . والفقر بینهم نحو االرتفاعاإلسرائیلي معدالت البطالة
في كثیر من األطفال إلى العمل ب، دفعتفشي الفقرظل 

د األطفال العاملین في مجال عدحیث یقدر ،مجال الصید
التي قاسیةالظروف ظل الفي یعملون غالیًا مع أسرهم، الذین ال یتمكنون من تشغیل صیادین محترفین بالغین، 190،2الصید بحوالي 

جد األطفال یمالحقة،النار و الإطالق وفي ظل . على الصیادین ومراكب الصیداعتداءات قوات االحتالل الیومیة في ظل اصةً خ،یعانونها
وتحت رحمة مركب الصید الصغیرحیث یكونون رهینة ،البحرعرض أو االعتقال في إلصابةلخطیر یعرضهمفي أنفسهم )نالصیادو (

رصد مركز قد و .ویؤثر على نفسیتهم في المستقبلیهدد نموهم الذهنيالذي الفزع والخوفباإلضافة إلى شعورهم المستمر بقوات االحتالل،
.ینلطفصیادًا من بینهم 11أدت إلى إصابة في بحر قطاع غزة، الصیادینعلى اعتداءحادث)113(،2010نذ بدایة العام مالمیزان

جبر الصیادینتحیثمنتهجة في ذلك وسائل مهینة وقاسیة ،فیهم األطفال، بمنالصیادین الفلسطینیینقوات االحتالل اعتقالتواصل كما 
وم بتقییدتقكما . وفي البرد الشدیدالشتاء ن قواربهم لیسبحوا تجاه الزوارق الحربیة اإلسرائیلیة حتى خالل فصلعلى خلع مالبسهم والقفز م

ائهم مقیدي األیدي ، ثم تنقلهم وتحتجزهم في مراكز التحقیق اإلسرائیلیة مع إبقوتعصیب أعینهمأیدیهم بأشرطة بالستیكیة حادة ومؤلمة، 
. لاطفأ7صیادًا من بینهم 66باعتقال 2010العام بدایةقامت قوات االحتالل منذق مركز المیزان فقد وفقًا لتوثیو .ومعصبي األعین

.مجة غري رمسية، النص مرتجم عن اإلجنليزية تر htm-update-http://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/palestine.140610أنظر 1
.، وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة والثروة السمكية يف غزة70مسجلني لدى اجلهات الرمسية، بينما يقدر عدد غري املسجلني بـ 113عاماً، ومن بينهم 16مجيع األطفال الصيادين فوق سن 2

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/palestine
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الذي كان یعمل مع أقاربه على مركب صید وتعرض مركبهم إلطالق ، )عاماً 17(البالغ من العمربكرفضلعالم ناصرطفلوقد أفاد ال
:النار ثم اعتقلتهم قوات االحتالل، بما یلي

..."7:3011/09/2011
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. المملكة المتحدة–لتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفل تم نشر ورقة الحقائق هذه با


